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Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí,  

ve čtvrtek 7. října 2021 v 9:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci obcí Dolní Dvůr, Harrachov, Horní Branná, Jablonec nad 
Jizerou, Jilemnice, Mladé Buky, Studenec (plná moc), Vrchlabí, Žacléř. 
 
 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

Přivítal přítomné a představil nového starostu Studence Mgr. Tomáše Chrtka. Hned v úvodu navrhl 
termín příští Rady na 26. 11. 2021, která bude mít na programu přípravu Valné hromady dne 16. 12. 
2021. Aktuální téma nezařazeno. 

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 25. 05. 2021 

Nebyly uloženy. 

 

3) Přehled hospodaření k 31. 8. 2021  

E. Šulcová: Příjmy a výdaje se plní v souladu s rozpočtem. Vyhodnotila plnění příjmů od podnikatelů 
do FCR. Platební morálka dobrá.  

Usnesení č. R/24/21  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 08. 2021 

 

4) Záměr projektu NPPCR  

E. Šulcová: MMR vyhlásilo dotační výzvu pod názvem Národní program podpory cestovního ruchu 
2021. Poměr kofinancování je 50:50. Předmětem naší žádosti je Behavio výzkum na zimní období, 
definování person pro produkty a témata, využívání systému analytického systému GAS, správa 
Google Analytik včetně reportů, vzdělávání, správa Instagramového profilu, rozvoj tématu Pojizerský 
Pacifik. Kofinancování můžeme uplatnit do krajských dotací.  

Usnesení č. R/25/21  Rada bere na vědomí informaci o podání žádosti projektu „Krkonoše – 
řízení destinace“ do NPPCR, výzva 117D722 Marketingové aktivity 
v cestovním ruchu dle schváleného záměru 

 

5) Královéhradecký kraj – Komise cestovní ruch, CCRKHK 

E. Šulcová: CCR zpracovává Strategii cestovního ruchu – návrhovou část (v pátek probíhá první 
workshop). Ta má být hotová na jaře příštího roku. Schází se komise cestovního ruchu KHK (L. 
Potůčková - předseda), sleduje proces transformace CCR řešení personálních problémů. 

Usnesení č. R/26/21  Rada bere na vědomí informaci o jednání Komise cestovního ruchu 

KHK, a stavu CCRKHK 
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6) Regionální rozvoj  

a) Aktivity SOHL – cyklostezky 

J. Sobotka: Zhodnotil postup při realizaci Labské cyklostezky v úseku Dvůr Králové Hostinné. 
Zdůraznil důležitost koordinace cyklostezek. Pro malé obce je realizace z finančních důvodů 
nemožná. I to je argument, proč řešit území jako celek.  

D. Hlaváč přidal zkušenosti z Jilemnicka: Liberecký kraj čeká iniciativu od obcí, je připraven k jednání 
o propojení Jizery a Labe, tj. cyklostezka: Hrabačov – Vrchlabí, Jilemnice – H. Branná – Vejsplachy.  

Z diskuze, ve které byla často zmiňovaná důležitost koordinátora, vyplynul také návrh zpracovat 
stanovisko za Svazek, jaká je představa v této oblasti, vyzvat oba kraje ke koordinaci cyklostezek a 
toto stanovisko (opřené o schválení VH) předat jako podpůrný materiál k jednání. 

b) Železniční doprava  - trať Martinice – Rokytnice nad Jizerou 

J. Sobotka: Oslava 150 let železniční stanice Martinice v Krkonoších se vydařila. Na začátku září 
proběhlo jednání se Správou železnic ohledně nádražních budov na trati Jilemnice – Jablonec nad 
Jizerou, jehož závěrem je, že se budovy bourat nebudou, SŽ zajistí aby budovy dále nechátraly. Od 
ředitele SŽ vzešel příslib uhradit studii revitalizace budov. Ideální by pak bylo, kdyby obce našly využití 
těchto budov.  

Usnesení č. R/27/21  Rada bere na vědomí informaci o aktivitách SOHL ve věci rozvoje 

cyklostezek a informaci o jednáních týkajících se železniční trati 042  

 

7) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová: 

Podáváme žádost do výzvy SFŽP č. 6/2021 Podpora obcí v národních parcích. Projekt plynule 
navazuje na dosavadní aktivity Pohádkových Krkonoš. 

Krkonoše navštívili zástupci destinačních společností České Švýcarsko a Mikroregion Vsetínsko. 
V listopadu se zúčastníme konference v Brně pod názvem Travel evolution a setkání Travelbakers – 
prezentace produktu Krkonošská pivní stezka.  

Připravujeme aktivity na rok 2022, na ty bude vázat sestavování rozpočtu. 

Dnes ještě proběhne Rada FCR (setkání s podnikateli). Příští týden se pod organizačním vedením 
Libereckého kraje uskuteční Studijní cesta do Německa a Rakouska – téma sklo.  

Realizujeme press tripy. Připravujeme se na zimu: po dohodě s AHS vyčkáváme na podmínky 
provozu lyžařských středisek a poté budeme dále vysílat informace.  

Pohádkové Krkonoše (razítkovací hra): Prodáváme brožury Pohádkové Krkonoše (cca 2000 ks). 
Sbíráme informace z území, co partneři a turisté, kteří trasu chodí, hodnotí. Kladné ohlasy získávají 
odměny v podobě výrobků z regionu.  

Rezervační systém HIRS: Vyhodnotili jsme fungování rezervačního systému. Chování lidí se změnilo, 
zájem je o on-line rezervace. Proto rezervační systém HIRS končí.  

Usnesení č. R/28/21  Rada bere na vědomí informace o dění ve Svazku měst a obcí 

Krkonoše 

 

8) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Mgr. Lucie Potůčková 
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Založili lokální destinační společnost Krajina pod Sněžkou, proběhla první schůze. Produktem 
destinační společnosti bude turistická karta. Její fungování se připravuje na letní sezonu 2022. 
Finalizují s analýzou odpadového hospodářství. 
 

b) Svazek obcí Horní Labe – Ing. Martin Bělovský 
Finalizují Analýzu odpadového hospodářství. Řeší členství Dvora Králové a Třemešné a také nutnost 
krajského koordinátora cyklostezek. 
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – Bc. David Hlaváč 
Všechny obce jsou zapojeny do sběru komunálního odpadu (firma EKO Jilemnicko), již vypověděly 
smlouvu se současným dodavatelem Mariusem Pedersenem, očekává se jednání o odkupu nádob. 
Vysoutěžila se koncovka na likvidaci odpadů (Marius Pedersen), tzn. bude se skládkovat, nikoli 
spalovat. Proběhlo také výběrové řízení na představitele EKO Jilemnicko.  
Jilemnice a Horní Branná vyzkoušely odpadové hospodářství systémem door to door. Výsledkem je 
nižší frekvence svozů.  
 

d) Mikroregion Tanvaldsko – Ing. Jaroslav Čech 

S odpady jdou jinou cestou, tj. likvidace odpadů 4. generace. Jedná se o zpracování odpadů v továrně 
(systém HEDVIGA). Lze dávat i odpady zašpiněné. Investice 80 – 100 mil Kč. Zřídili městskou policii. 

Usnesení č. R/29/21  Rada bere na vědomí informace o dění ve svazcích měst a obcí  

 

 

9) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 26. 11. 2021 
b) Ostatní 

 
J. Sobotka: Zásady péče se vrátily z MŽP, souhlasné stanovisko není, proběhne ještě jednání MŽP x 
KRNAP. Předběžný termín Rady KRNAP 2.12.2021. Komunikoval s Národní sportovní agenturou 
ohledně dotací pro spolky (Sokol, TJ,..). Nepříznivá je podmínka 10-ti leté nájemní smlouvy. 

 
D. Hlaváč pozval na Mistrovství světa v orientačním biatlonu v Jilemnici ve dnech 28. – 30. 10. 2021. 
 
Diskutovalo se také o dani z nemovitosti, o sazbách pro rodinné a rekreační domy. 
 
 
 

 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 

 


